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1 Innehållsförteckning  

1 Innehållsförteckning _________________________________________________________1 

2 Beskrivning av tilläggsfunktion _______________________ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

3 Kostnadssammanställning _____________________________________________________3 

4 Övriga villkor _______________________________________________________________4 
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2 uPortal inloggning med Mobilt BankID 

Nu kan man göra det ännu enklare för era hyresgäster att logga in på ’Mina Sidor’ 

i uPortal! Utöver den vanliga metoden med användarnamn och lösenord kan 

man även ge hyresgästen valmöjligheten att logga in med vad många 

privatpersoner idag redan har – Mobilt BankID.  

 

Med Mobilt BankID erbjuder man sina hyresgäster en enklare, säkrare och smidigare inloggning, utan 

krånglet att behöva komma ihåg ytterliggare ett unikt lösenord över de flertal enheter man har idag. 

En mer lättillgänglig portal kan på så sätt öka användningen utav den bland sina hyresgäster.   

 

Inloggning med Mobilt BankID styrs från Umbraco-backoffice och lösningen innebär ingen extra 

administration för er eller hyresgäst, utan vid ny inloggning med Mobilt BankID matchas automatiskt 

personnumret i BankID med det registrerat i Xpand.   

 

Ett exempel på hur inloggningen förändras med Mobilt BankID aktiverat: 

 

   Inloggning med Mobilt BankID:          Inloggning med användarnamn och lösenord: 

 
 

2.1 Förutsättningar för Mobilt BankID 
Innan uppsättning av Mobilt BankID i uPortal kan ske måste man ha kontaktat sin bank och av dem 

fått tillgång till ett Bank-ID certifikat.  
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3 Kostnadssammanställning 

3.1 uPortal-licenser 

 

Programfunktion Licens & 
implementeringsavgift 

 
uPortal – Mobilt Bank ID 70 000:- 

  

Summa (engångskostnad) 70 000:- 

 

3.2 Årlig avgift för underhållsavtal 
Underhållsavtal innefattar tillgång till support samt uppgraderingar till nya programversioner av 

Aareon Incit Xpand. (Programvaran utvecklas kontinuerligt, kompletteringar och förbättringar 

tillförs.) 

 

I årlig fast avgift för underhållsavtal utgår 25 % av ovanstående licensavgift. 

 

Aareon får en gång per kalenderår per den 1 januari justera den årliga support- och 

underhållsavgiften. Justeringen ska ske i överensstämmelse med den procentuella förändring som 

sker enligt det av SCB publicerade Labor Cost Index för tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, SNI 

2007 kod J (Informations- och kommunikationsverksamhet). Justeringen ska beräknas genom 

att indextalet för oktober månad kalenderåret innan justeringen ska genomföras, jämförs med 

indextalet för oktober månad året dessförinnan. Den årliga justeringen av support- och 

underhållsavgiften ska dock ske med en höjning av avgiften om minst 3 % även om den procentuella 

förändringen av indexet är lägre än 3 %.  

3.3 Tjänsteuppskattning 
Tjänster redan beräknat i fastpriset, se punkt 3.1.  

 

Ovanstående fastpris baserar sig på att beställare redan anskaffat BankID-certifikat.  

 

Ytterliggare tjänster debiteras på löpande räkning enligt gällande prislista som finns att ladda ner på 

support.aareon.se. Exempel på sådana tjänster är allt stöd ifrån produktionssättning till publik 

publicering, ändringar/omkonfigurering i Incit Xpand, ändringar i webbdesign, extra utbildning, extra 

IT-stöd vid installationer etc. 

3.3.1 Installation, utbildning och anpassningar 

I estimerat pris för införande ingår: 

 Implementering av Mobilt BankID  

o Installation av certifikat på uPortal-servern 

o Konfiguration i Umbraco-backoffice  

 Genomgång av lösningen för kund. 
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 Överlämning av support för lösningen till Aareons supportavdelning. 

 

Under implementeringen behöver Kunden bidra med bl.a: 

 Kontaktperson till er IT-avdelningen för installation av certifikat på uPortal-servern. 

 Beslutfattande i detaljer vid införandet. 

 

I estimerat pris ingår ej: 

 Anpassning av grafiken (t.ex. storlek på fonter, bakgrundsfärger m.m) 

4 Övriga villkor 

Licenser faktureras efter installation. Installation, utbildning och övriga tjänster faktureras löpande 

efter utförd prestation. 

Den fasta årliga avgiften för support och underhåll faktureras kvartalsvis i förskott fr.o.m. månaden 

efter installation. 

Priser på tjänster uppdateras årligen i januari och debiteras då enligt gällande prilista tjänster.  

Konsulttjänster faktureras löpande enligt nedlagd tid månadsvis i efterskott. Arvode för tid vid resa 

och ersättning för reskostnader utgår enligt Aareons vid var tid gällande prislista vid 

beställningstillfället. 

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

Som betalningsvillkor gäller 30 dagar. 

 

Vi hoppas att Ni finner vår offert intressant och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. 

 

Frågor kan ställas till er kontaktperson på Aareon eller till vår kundsupport 

 

 

Med vänlig hälsning 

Aareon Sverige AB 

 


